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O recurso do Consórcio Jequi�bá não cumpre com todos os pressupostos de admissibilidade. O mérito da questão já
foi decidido pela Autoridade Superior, a qual atentou para o princípio do contraditório, decidindo apenas após
oportunizar a par�cipação de todos os licitantes. Não cabe a este núcleo de assessoramento jurídico adentrar no
mérito da decisão tomada pela autoridade superior no âmbito do processamento do recurso, sob pena de indevida
intromissão na competência do órgão julgador, notadamente se a decisão já foi exarada.

 

NOTA JURÍDICA

RELATÓRIO

 

1. A Central de Compras da Subsecretaria de Gestão Logís�ca, solicita, por meio do
Memorando.SEPLAG/CENTRAL.nº 114/2018 (evento SEI 0601158), análise deste Núcleo de Assessoramento
Jurídico acerca do recurso administra�vo interposto pelo Consórcio Jequi�bá na Concorrência 1501558
000069/2017, especificamente acerca da possibilidade de se rediscu�r matéria já julgada pela Autoridade
Superior.

2. O expediente ora em análise está instruído com uma série de documentos e declarações, dentre os quais
destacamos:

Memorando.SEPLAG/CENTRAL.nº 114/2018 (evento SEI 0601158) 
Anexo Razões, contrarrazões e julgamentos (0603910)

3. Serão analisados também os documentos constantes no sí�o eletrônico da Concorrência 1501558 000069/2017:
h�p://www.compras.mg.gov.br/index.php?op�on=com_content&view=ar�cle&id=943:concorrencia-no-
1501558-0000692017-geoprocessamento-e-processamento-digital-da-mata-atlan�camg&ca�d=21&Itemid=112

4. É o breve relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

Da extensão da análise

 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=943:concorrencia-no-1501558-0000692017-geoprocessamento-e-processamento-digital-da-mata-atlanticamg&catid=21&Itemid=112


5. Não cumpre a esta Assessoria analisar questões de oportunidade e conveniência da Administração, tampouco os
valores e quan�ta�vos dispostos nos Anexos dos autos, de modo que esta nota jurídica se restringe às questões
jurídicas que envolvem apenas a presente consulta, conforme exposto no §3º do art. 17 da Resolução AGE nº
26, de 2017:

§ 3º - A nota jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica da questão
subme�da à consulta, sendo defeso ao Procurador adentrar na análise de aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administra�va, a cargo das autoridades competentes.

6. Nesse sen�do, vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
[1]

:

Embora não seja indispensável, deve o administrador ter a cautela socorrer-se do órgão jurídico,
apresentando o processo para exame.
É que o reequilíbrio, como outros pleitos, deve apresentar fundamento jurídico e a divisão de
responsabilidade. Nesse sen�do, a jurisprudência dos Tribunais de Contas vêm consagrando a
importância da atuação do gestor que ouve o órgão jurídico.
Não caberá a esse, contudo, o exame minudente de qualquer aspecto econômico, mas tão
somente do cabimento de reequilíbrio, após o plano real, da observância do termo a quo e da
conformidade do pleito, no caso, com a legislação. (g.n.)

7. Destaca-se que esta nota jurídica se atém exclusivamente à consulta quanto à admissibilidade do recurso
administra�vo apresentado pelo Consórcio Jequi�bá no âmbito da Concorrência nº 1501558 000069/2017.

8. Nesse contexto, não se adentrará no mérito da decisão, mas apenas no pressuposto recursal de admissibilidade.

 

DA CONSULTA

 

9. O Memorando.SEPLAG/CENTRAL.nº 114/2018 (evento SEI 0601158) tem o seguinte conteúdo:

 
A Comissão Especial de Licitação responsável pela condução da Concorrência 1501558
000069/2017 vem através deste realizar consulta jurídica a�nente à peça recursal de lavra do
Consórcio Jequi�bá, conforme informações exaradas infra:
O certame em questão, encerrada a análise das propostas técnicas, envelope 02, das licitantes:
Geoambiente, Consórcio Jequi�bá, Consórcio Mata Atlân�ca, Consórcio CIGTA/CODEX, HIPARC e
Consórcio Geojá/Embaúba, restaram desclassificadas as duas úl�mas, quais sejam, Hiparc e
Consórcio Geojá/Embaúba. Seguiu-se à fase recursal.
Concentrando-nos no Consórcio Geojá-Embaúba, a respeito do qual procedemos a presente
consulta, foi impetrada peça recursal pelo referido Consórcio insurgindo-se contra sua
desclassificação.
Ressaltamos que nenhuma outra recorrente adentrou no mérito da desclassificação do
mencionado consórcio em suas razões, tampouco em suas contrarrazões.
Da análise das razões do Consórcio Geojá-Embaúba resultou o seu retorno ao certame,
reformando-se a decisão que a desclassificou.
Ocorre que tal evento determinou ato novo passível de contraditório, qual seja, a atribuição de
pontos ao Consórcio. Assim, abriu-se novo prazo recursal.
Os licitantes Consórcio Geojá-Embaúba, Geoambiente e Consórcio Jequi�bá apresentaram
suas razões recursais. Dentre essas, o Consórcio Jequi�bá concentra seus argumentos em sua
insa�sfação com a classificação da recorrida, Consórcio Geojá-Embaúba, o que deveria ter
ocorrido pelo ins�tuto das contrarrazões em momento próprio, durante a fase recursal
anterior, já julgada.
Assim, vimos consultar esse Núcleo de Assessoramento Jurídico acerca do referido
recurso obje�vando fundamentar resposta à recorrente.
Anexamos ao presente os documentos segundo a ordem dos fatos.



 

Breve Histórico

10. Vamos aos fatos. A área demandante informa que:

O certame em questão, encerrada a análise das propostas técnicas, envelope 02, das licitantes:
Geoambiente, Consórcio Jequi�bá, Consórcio Mata Atlân�ca, Consórcio CIGTA/CODEX, HIPARC e
Consórcio Geojá/Embaúba, restaram desclassificadas as duas úl�mas, quais sejam, Hiparc e
Consórcio Geojá/Embaúba. Seguiu-se à fase recursal.
Concentrando-nos no Consórcio Geojá-Embaúba, a respeito do qual procedemos a presente
consulta, foi impetrada peça recursal pelo referido Consórcio insurgindo-se contra sua
desclassificação.
Ressaltamos que nenhuma outra recorrente adentrou no mérito da desclassificação do
mencionado consórcio em suas razões, tampouco em suas contrarrazões.
Da análise das razões do Consórcio Geojá-Embaúba resultou o seu retorno ao certame,
reformando-se a decisão que a desclassificou.
Ocorre que tal evento determinou ato novo passível de contraditório, qual seja, a atribuição de
pontos ao Consórcio. Assim, abriu-se novo prazo recursal.

11. Conforme informado, o Consórcio Geojá-Embaúba havia sido desclassificado na análise da proposta técnica por
não apresentar a documentação conforme exigido no edital. Não houve divulgação da pontuação do referido
consórcio, uma vez que se decidiu pela sua desclassificação.

12. Posteriormente, foi dado parcial provimento ao seu recurso, tendo em vista que, atendido à demanda sob
diligência, comprovou-se a auten�cidade dos documentos ensejadores de sua desclassificação.

13. A Comissão Licitante efetuou, então, a avaliação da proposta técnica do Consórcio Geojá-Embaúba e abriu prazo
para recurso acerca da pontuação final apenas do referido consórcio, uma vez que o trâmite processual já
havia corrido normalmente para os demais licitantes habilitados (
h�p://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/11.04.2018/novo-prazo-
recursal-caderno1-2018-04-04-26.pdf).

14. A questão da desclassificação ou não da empresa foi o próprio âmago do recurso que redundou na decisão da
autoridade competente para a classificação da empresa.

15. Tais considerações estavam no bojo do recurso inicialmente analisado que, inclusive, abriu prazo para
contrarrazões das partes.

 

Análise - Da preclusão consuma�va

 

16. Diante dos fatos apresentados pela área demandante, percebe-se que se trata de questão relacionada ao direito
de recurso administra�vo no âmbito das licitações públicas.

17.  Segundo a doutrina mais moderna[2], o recurso permite que a verificação de eventual ilegalidade seja
reexaminada pela autoridade superior, tratando-se de um corolário da obediência à ampla defesa e ao
contraditório, assegurados pelo inciso LV do ar�go 5º da Cons�tuição Federal[3].

18. A teoria geral do processo ensina acerca dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, quais sejam:
cabimento, legi�midade recursal, interesse recursal, inexistência de fato ex�n�vo ou impedi�vo; tempes�vidade,
regularidade formal e preparo.

19. Aplicando-se à seara administra�va, especificamente sobre recursos em processos licitatórios, verifica-se que o
recurso do Consórcio Jequi�bá não cumpre com todos os pressupostos de admissibilidade,

20. Em análise do recurso apresentado pelo Consórcio Jequi�bá, verifica-se que seu pedido de desclassificação do
Consórcio Geojá-Embaúba é baseado em fatos já julgados e revisados pela Comissão Licitante e decididos pela
autoridade superior.

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/11.04.2018/novo-prazo-recursal-caderno1-2018-04-04-26.pdf


21. Como o Consórcio Geojá-Embaúba havia sido desclassificado por não apresentar documentos exigidos conforme
o edital, apresentou o recurso cabível no tempo oportuno. A oportunidade dos outros licitantes exercerem o
direito ao contraditório deveria ser exercida pela apresentação de contrarrazões.

22. A questão da desclassificação foi analisada por ocasião do primeiro recurso. O fato de a Administração Pública –
por meio de sua autoridade superior – reformar a decisão inicial não oportuniza novo prazo recursal para análise
deste mesmo ponto.

23. De fato, o Consórcio Jequi�bá apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Consórcio Geojá-
Embaúba, porém limitou-se a contraditar apenas parcialmente as razões recursais. Cita-se trechos das
contrarrazões apresentadas:

“O consórcio recorrente aduz que, alguns dos atestados da equipe técnica (analista de
Geoprocessamento e analista de inventário florestal) não são capazes de sa�sfazer os anseios do
edital ou dos serviços a serem contratados, ora porque é generalista, ora porque tenta mi�gar os
efeitos da declaração produzida no atestado.
(...)
Desta forma, totalmente desproporcional invalidar o profissional ou desclassificar seus
atestados, porque legí�mos e válidos para a indicação do cargo de analista de inventário
florestal.”
(fls. 9-10)
h�p://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/c-
cons-jequi�ba-contrarrazoes.pdf

 

24. Como se vê, o Consórcio Jequi�bá se limitou a responder ao item III.2 – (A) do recurso do Consórcio Geojá-
Embaúba, deixando os outros itens sem quaisquer considerações. (fls. 15-16 -
h�p://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/razoes-consorcio-
geoja-embauba.pdf

25. Diante das razões e contrarrazões apresentadas oportunamente, a Comissão Licitante declarou que

“salvo melhor juízo, não obstante a auten�cação cons�tuir-se em requisito formal, não possui
relevância suficiente para produzir a desclassificação da licitante, considerando a não
contestação da veracidade dos documentos apresentados”.
(…)
Assim, havendo a Recorrente atendido a demanda sob diligência, comprovando a auten�cidade
dos documentos ensejadores de sua desclassificação, reforma-se a decisão, restando
CLASSIFICADA.
h�p://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/julg-
geoja-recurso-cons-geoja-embauba.pdf (fl. 5-6).

26. Verifica-se assim que o mérito da questão já foi decidido pela autoridade competente, a qual atentou para o
princípio do contraditório, decidindo apenas após oportunizar a par�cipação de todos os licitantes.

27. Nesse caso, em respeito ao princípio da segurança jurídica, opera-se a preclusão consuma�va quanto à
discussão de questões já decididas no processo.

28. Na preclusão consuma�va, a impossibilidade de certo sujeito pra�car determinado ato decorre da circunstância
de haver ele pra�cado um ato anterior que esgotou os efeitos do ato que ele quer pra�car. O seu fundamento é
justamente garan�r a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas dentro do processo.

29. A decisão abaixo ilustra bem a jurisprudência nacional:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE
PASSIVA E DECADÊNCIA. MATÉRIASDECIDIDAS EM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA
DE RECURSO - PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE CAPÍTULO I) É inadmissível nova apreciação das preliminares
de ilegi�midade passiva e decadência se a matéria já foi aventada, apreciada e rejeitada por
decisão anterior não recorrida. Opera-se, nos termos do art. 473 do CPC,
a preclusão consuma�va quanto à discussão de questões já decididas no processo, porquanto

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/c-cons-jequitiba-contrarrazoes.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/razoes-consorcio-geoja-embauba.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/28.03.2018/julg-geoja-recurso-cons-geoja-embauba.pdf


subme�das pela estabilidade jurídica do provimento jurisdicional anterior,
independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. Pres�gio aos princípios da
segurança jurídica e da coisa julgada. (...)
TJ-MS - Apelação APL 00010357820128120029 MS 0001035-78.2012.8.12.0029 (TJ-MS)
Data de publicação: 25/06/2015

30. Dada a preclusão, não caberia a rediscussão de matéria já decidida âmbito administra�vo.

31. Ademais, foi oportunizada à recorrente o direito de se manifestar antes da decisão final, a qual optou por
apresentar contrarrazões sem adentrar neste mérito.

 

Da Preocupação para manutenção da lisura do procedimento

Da possibilidade de conhecimento como Direito de Pe�ção e do Exercício da Autotulela

 

32. Por outro lado, em respeito ao princípio da autotutela, a Administração Pública pode rever sua decisão anterior,
caso detectada alguma ilegalidade.

33. A jurisprudência nacional já é consolidada no sen�do de que “a ausência de auten�cação de fotocópias não é
causa à inabilitação de concorrente (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0386.17.001266-3/001, Dj
26/02/2018; TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2006.047181-2), cabendo aos demais a prova de
que não retrata ela o texto original (Apelação Cível Nº 598541902, Primeira Câmara Cível, TJRS; Mandado de
Segurança Nº 594015448, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS), além de que o rigor excessivo é contrário ao
interesse público (TJ-SP - APL: 38866920098260526)

 

CONCLUSÃO

 

34. Diante do exposto e em resposta à consulta da Comissão Especial de Licitação da Concorrência nº 1501558
000069/2017, é possível concluir que:

1. O recurso do Consórcio Jequi�bá não cumpre com todos os pressupostos de admissibilidade,
opinando-se pelo não conhecimento do recurso neste ponto.

2. O momento adequado para oferecer os argumentos do presente recurso era antes do julgamento
do recurso inicial do Consórcio Geojá-Embaúba, ou seja, a recorrente deveria ter apresentado
contrarrazões ao primeiro recurso.

3. O mérito da questão já foi decidido pela autoridade superior, a qual atentou para o princípio do
contraditório, decidindo apenas após oportunizar a par�cipação de todos os licitantes.

4. O âmbito do novo prazo recursal restringe-se apenas à pontuação atribuída ao Consórcio
inicialmente desclassificado, mas que, por ocasião do recurso, foi classificado e pontuado.

5. A matéria encontra-se preclusa para análise de pontos já discu�dos e julgados.

35. Relembra-se que não cumpre a esta Assessoria analisar questões de oportunidade e conveniência da
Administração, tampouco os valores e quan�ta�vos dispostos nos Anexos dos autos, de modo que esta nota
jurídica se restringe às questões jurídicas que envolvem apenas a presente consulta.

36. É a análise. À consideração superior.

 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2018

 

 

JOÃO LUCAS SALDANHA E MIRANDA

Assessor Jurídico / Masp. 1.363.744-2

https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/205064523/apelacao-apl-10357820128120029-ms-0001035-7820128120029


 

THIAGO ELIAS MAUAD DE ABREU

Procurador do Estado

OAB/MG 90.216 e Masp 1.127.731-6
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